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SystSystéém, systm, systéém, systm, systéémm��

Oddělení: Zelené řasy � Chlorophyta, Tř.: Chlorophyceae, ř. Ulotrichales
Oddělení: Chromophyta, Tř. Xanthopyceae
Oddělení: Charophyta � Tř. Klebsormidiophyceae, Tř. Zygnematophyceae, 
ř. spájivky - Zygnematales



VV��echny zelenechny zeleněě se tvse tváářřííccíí vlvláákna nepatkna nepatřříí do zelených do zelených řřasas
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DeterminaDeterminaččnníí znaky znaky 



DeterminaDeterminaččnníí znakyznaky
1. Typ stélky

2. Typ, počet a umístění chloroplastů

3. Přítomnost pyrenoidu

4. Forma buněčné stěny � �ířka, H-kusy

5. �ířka vlákna a její poměr k délce



ChlorophyceaeChlorophyceae -- UlotrichalesUlotrichales

Doporučená literatura:
Hindák (1996) � Klúč na určovanie nerozkonárených vláknitých zelených rias
Lokhorst (1999): Taxonomic study of the genus Microspora - Algol. Stud. 93: 1-38.
Mrozinska (1985): Oedogoniales � SWF Chlorophyta VI, Band 14



UlothrixUlothrix
Ekologie: 
- sladkovodní i mořský rod
- přichycená vlákna litorál
Rozmno�ování: 
- NR - 4bičíkaté zoospory, rozpad vláken
- izogamie 2-bičíkaté gamety
Charakteristický znak rodu:
- Prstencovitý chloroplast s 1 - mnoha pyrenoidy
Znaky pro určování do druhu: 
- slizovatění b.st. � U. mucosa
- Tvar chloroplastu � laloky U. fimbriata (USA)
- �ířka vlákna � do 10um - U.variabilis

- nad 10um � U. zonata



UlothrixUlothrix zonatazonata
- Bazální buňka
- �ířka 30-40um (11, 85um)
- Stojaté i tekoucí vody
- Hojně











OedogoniumOedogonium
Ekologie: 
- Sladké vody
- Ponořená vegetace
Rozmno�ování: 
- NR - stefanokontní zoospory
- PR � oogamie, feromon circein indukce antheridii
Charakteristický znak rodu:
- Buněčná stěna na přepá�kách � �čapka�
Znaky pro určování do druhu: 
- Tvar a povrch zygot











MicrosporaMicrospora
Ekologie: 
- Sladké vody
- hladina, fytobentos
Rozmno�ování: 
- NR � 2bičíkaté zoospory
Charakteristický znak rodu:
- H � kusy, síťovitý chloroplast
Znaky pro určování do druhu: 
- �ířka vláken: do 9um � M. quadrata, M. tumidula
- �ířka vláken: 9-15um � M. lauterboni, M. 

tenuiderma,
M. pachyderma, M. stagnorum, M. floccosa

- Nad 15um � M. wittrockii, M. amoena















MicrosporaMicrospora vs. vs. TribonemaTribonema
vývojový paralelizmusvývojový paralelizmus



XanthophyceaeXanthophyceae -- rrůůznobrvkyznobrvky

Tribonema









VaucheriaVaucheria

Ekologie:
- vlákna na vlhké půdě nebo v mělké vodě
Rodový znak:
- Sifonální stélka 
Zástupci: 
- více jak 70druhů
- Určování druhů: pohlavní proces � tvar oogonií a 

antheridií







VaucheriaVaucheria
�� antheridiumantheridium



ConjugatophyceaeConjugatophyceae

MougotiaMougotia
SpirogyraSpirogyra
ZygnemaZygnema

Rodový det. znak: tvar chloroplastu
Druhový det.: tvar zygot, typ konjugačních můstků



















KlebsormidiumKlebsormidium
syn. syn. Chlorhormidium, Hormidium

Ekologie: 
- přichycená vlákna litorál, příp. uvolnění do planktonu, 

terestrický zástupce
Rozmno�ování: 
- NR � 2bičíkaté zoospory, PR - izogamie
Charakteristický znak rodu:
- přístěnný chloroplast s 1 pyrenoidem, cytoplazmatický provazec
Znaky pro určování do druhu: 
- Rozpadavost vláken? � K. sterile, K. pseudostichococcus
- vrstvovitá b.st. � K. crenulatum
- �ířka vlákna 
- 3-4um K. scopulinum
- 5-6um K. nietens
- 6-7um K. flaccidum











Z kaZ ka��ddéého malho maléého ho úúspspěěchu bude chu bude 
jednou velký jednou velký ��

DDěěkuji Vkuji Váám za pozornostm za pozornost


